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Ετήσια Έκθεση Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2016 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Το Τμήμα Φορολογίας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των Νομοθεσιών που 

αφορούν την άμεση και την έμμεση φορολογία, την είσπραξη των κρατικών 

εσόδων που απορρέουν από τις Νομοθεσίες αυτές, την εφαρμογή των 

Συμβάσεων για Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και άλλων 

Κρατών και την Ανταλλαγή Πληροφοριών σε Φορολογικά Θέματα με βάση 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και άλλες Διεθνείς Συμβάσεις. 

Το Τμήμα στοχεύει στην αμερόληπτη, δίκαιη και συνεπή εφαρμογή των 

Φορολογικών Νομοθεσιών, στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στην έγκαιρη 

είσπραξη των κρατικών εσόδων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, στην 

ορθή και συνεπή εφαρμογή των Διεθνών Φορολογικών Συμβάσεων, στη 

διατήρηση ακεραίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς από μέρους του 

προσωπικού του και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη, 

συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, σταθερότητας και 

ανάπτυξης. 

Το Τμήμα Φορολογίας το Δεκέμβριο 2016 ήταν στελεχωμένο με 539 λειτουργούς 

και 245 άτομα που αποτελούν το γραμματειακό και ωρομίσθιο προσωπικό. 

Επίσης, στο Τμήμα υπάρχουν 108 επιπρόσθετες θέσεις λειτουργών οι οποίες 

παραμένουν κενές λόγω της παγοποίησης των προσλήψεων και προαγωγών, 

πράγμα που δυσχεραίνει την επιχειρησιακή του ικανότητα. 

Κύριες Ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης 2016 

1. Πρόοδος στην Ενοποίηση του Τμήματος  Φορολογίας   2 

2. Εργασίες του Τμήματος       4 

3. Νομοθετικές Ρυθμίσεις        8 

4. Αποτελέσματα Εσόδων του Τμήματος Φορολογίας             9 

5. Καθυστερημένοι Οφειλόμενοι Φόροι Τμήματος Φορολογίας          11 
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1. Πρόοδος στην Ενοποίηση του Τμήματος  Φορολογίας 

Η σύσταση του Τμήματος Φορολογίας κατά την 1
η
 Ιουλίου 2014, ενοποιώντας τα 

δυο υφιστάμενα φορολογικά Τμήματα/Υπηρεσίες, άμεσης και έμμεσης 

φορολογίας, αποτελεί την υλοποίηση της ληφθείσας πολιτικής απόφασης κατά 

το 2013, με στόχο την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης, την 

αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς το φορολογούμενο. 

Κατά το Φεβρουάριο 2016 έχει αλλάξει η σύνθεση της Διευθυντικής Ομάδας του 

Τμήματος Φορολογίας λόγω της αφυπηρέτησης του τέως Εφόρου Φορολογίας  

κ. Γιαννάκη Λαζάρου. Η νέα σύνθεση αποτελείται από τον Έφορο Φορολογίας   

κ. Γιάννη Τσαγκάρη και τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας κ. Στέλιο 

Κουντούρη, κ. Σωτήρη Μαρκίδη και κα Νατάσα Ακκίδου. 

Η οργανωτική δομή του Τμήματος Φορολογίας κατά το 2016 έχει παραμείνει στη 

μορφή με την οποία συστάθηκε το Τμήμα, παρόλο που ανάλογα με τις ανάγκες 

του Τμήματος και λόγω της υποστελέχωσης, η σύνθεση των Μονάδων 

επιδέχεται συχνά τροποποιήσεις.  

Το Τμήμα Φορολογίας συνεχίζει να ακολουθεί σε γενικές γραμμές το Στρατηγικό 

Σχέδιο 2016-2019, όπου τέθηκαν οι κύριοι Στρατηγικοί Στόχοι, Δράσεις και 

Δραστηριότητες, δίνοντας κυρίως έμφαση στις πρακτικές ενίσχυσης της 

φορολογικής συμμόρφωσης.  

Η διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών που παραλήφθηκαν 

λόγω της σχετικής προκήρυξης για την εξεύρεση κτηρίων για τις επαρχίες 

Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας οριστικοποιήθηκε κατά το 2016 και βρίσκεται 

υπό εξέλιξη λόγω της συζήτησης που εκτυλίσσεται στον Κεντρικό Φορέα 

Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. 

Έχοντας εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχοντας αναγνωριστεί η 

αναγκαιότητα υιοθέτησης Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος, το Τμήμα 

Φορολογίας κατά το 2016, με τη βοήθεια ξένων εμπειρογνωμόνων, προχώρησε 

στην αναγνώριση αναγκών και στην ετοιμασία σχετικών προδιαγραφών με 

στόχο την κατάρτιση των εντύπων προσφορών για Νέο Μηχανογραφικό 

Σύστημα. Το Τμήμα δούλεψε ομαδικά και αξιοποιώντας τόσο την πείρα των 

εμπειρογνωμόνων όσο και την πείρα του προσωπικού, ώστε να αναγνωριστούν 

και να περιγραφτούν στη λεπτομέρεια τους όλες οι λειτουργίες που 
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πραγματοποιούνται στο Τμήμα και χρήζουν μηχανογραφικής υποδομής.  Στόχος 

είναι κατά το 2017 να προκηρυχτεί η προσφορά για Νέο Μηχανογραφικό 

Σύστημα.  

ΧΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το Τμήμα Φορολογίας μετά από διερεύνηση αναγκών πληροφόρησης για 

εντοπισμό αδήλωτου εισοδήματος και γενικότερα μη συμμορφωμένων 

φορολογουμένων, έχει εξασφαλίσει αρκετές Άδειες Διασύνδεσης Αρχείων με 

άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες / Οργανισμούς από το 2006 και έπειτα. Παράλληλα, 

κατά το 2015 έχει υλοποιηθεί και βρίσκεται σε παραγωγικό περιβάλλον  το έργο 

της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ) με το οποίο ενοποιούνται, 

συνδέονται, συγκεντρώνονται και αναλύονται, πληροφορίες από διάφορους 

Κυβερνητικούς Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων του Τμήματος 

Φορολογίας, Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τμήματος Οδικών 

Μεταφορών, Τμήματος Τελωνείων, Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Κατά το 2016 έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια σε όλο το προσωπικό σχετικά 

με τη χρήση της ΚΑΠ και τα οφέλη που αναμένονται να επέλθουν στο Τμήμα και 

έχουν δοθεί προσβάσεις σε όλο το προσωπικό ανάλογα με το φάσμα εργασιών 

του καθενός. Η συγκέντρωση της πληροφόρησης γύρω από το φορολογούμενο 

αναμένεται να επιφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα στο Τμήμα με αποτέλεσμα την 

ορθότερη φορολόγηση και με απώτερο στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. 
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2. Εργασίες του Τμήματος 

 

2.1.  Μητρώο Φορολογούμενων 

Η φορολογική βάση άμεσης φορολογίας κατά τον Δεκέμβριο 2016 περιλάμβανε 
822.850 ενεργούς φακέλους φορολογουμένων και η βάση της έμμεσης 
φορολογίας 87.770 ενεργούς φορολογούμενους. Η βάση άμεσης φορολογίας 
παρουσιάστηκε να παραμένει σχετικά σταθερή σε σχέση με το 2015 και απέκοψε 
την αυξητική πορεία που παρουσιάστηκε μεταξύ 2014 και 2015.  Η σταθερότητα 
οφείλεται στην εφαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης της βάσης και την 
παράλληλη εγγραφή νέων εταιρειών, υπαλλήλων και άλλων φορολογούμενων 
π.χ. για σκοπούς φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα, η βάση της έμμεσης 
φορολογίας παρουσίασε σταθερή αύξηση των 2.261 υφπ, όπως είχε 
παρατηρηθεί και κατά το 2015 σε σχέση με το 2014. 

Πιο πάνω διαφαίνεται η ανάλυση των μητρώων του Τμήματος Φορολογίας ανά 

τύπο φορολογούμενου.  

Το Τμήμα κατά το 2016 συνέχισε την επικαιροποίηση και εκκαθάριση των 

μητρώων του σε άμεση συνάρτηση με τις ενέργειες μαζικής εκκαθάρισης που 

γίνεται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.  
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2.2. Διαχείριση Δηλώσεων και Επιβολή Φορολογίας 

Κατά το 2016 παραλήφθηκαν συνολικά 419.737 Δηλώσεις Εισοδήματος 

Φυσικών και Νομικών Προσώπων ανεξαρτήτως φορολογικού έτους που 

αφορούσαν. Οι 305.480 Δηλώσεις Εισοδήματος παραλήφθηκαν από Φυσικά 

Πρόσωπα (Μισθωτούς και Αυτοεργοδοτούμενους), με το 27% να έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet.  Οι υπόλοιπες 114.257 Δηλώσεις Εισοδήματος  που 

παραλήφθηκαν αφορούσαν Νομικά Πρόσωπα. Επιπρόσθετα, παραλήφθηκαν 

και καταχωρήθηκαν 297.460 Δηλώσεις ΦΠΑ για το έτος 2016. 

Επιβλήθηκαν παγκύπρια 215.232 φορολογίες εισοδήματος φυσικών προσώπων 

και 58.599 φορολογίες νομικών προσώπων κατά τις οποίες επιβλήθηκε φόρος 

εισοδήματος ίσος με €410εκ και €571,3εκ αντίστοιχα. Οι εν λόγω φορολογίες 

αφορούσαν κυρίως προηγούμενα φορολογικά έτη. 

2.3. Ενιαία Εγγραφή Φορολογούμενων 

Το Τμήμα Φορολογίας, μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών έχει προχωρήσει 

στην ενοποίηση της διαδικασίας ενιαίας εγγραφής των φορολογουμένων για όλα 

τα είδη φόρων που διαχειρίζεται το Τμήμα. Συγκεκριμένα έχουν καταργηθεί τα 

δυο ξεχωριστά έντυπα άμεσης και έμμεσης φορολογίας και έχει εγκριθεί νέο 

έντυπο εγγραφής φορολογουμένων. Η κίνηση αυτή διευκολύνει τους 

φορολογούμενους και μειώνει το διοικητικό κόστος.  

Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται καθοριστικά βήματα για την ταυτοποίηση των 

φορολογουμένων των δυο μητρώων με τελικό στόχο τον ενιαίο αριθμό 

φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και την εξάλειψη των δυο φορολογικών 

ταυτοτήτων άμεσης (ΑΦΤ) και έμμεσης (Αρ. ΦΠΑ) φορολογίας.  

2.4. Εκκαθάριση Φορολογικής Βάσης 

Κατά το 2016 το Τμήμα Φορολογίας συνέχισε την εκστρατεία εκκαθάρισης της 

φορολογικής βάσης με στόχο την αύξηση των επιπέδων συμμόρφωσης των 

νομικών προσώπων που πραγματοποιήθηκε κατά το 2014. Η προσπάθεια αυτή 

γίνεται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ) λόγω της άμεσης σύνδεσης των δυο μητρώων. 

 

Στις 10 Μαΐου 2016, εκδόθηκε η Εσωτερική Οδηγία 2016/5 η οποία συντάχθηκε 

από ομάδα συναδέλφων και έτυχε διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους. 

Η Εσωτερική Οδηγία προβλέπει τη διαδικασία εκκαθάρισης του φορολογικού 

μητρώου (άμεσης και έμμεσης φορολογίας) με βάση τα στοιχεία του Τμήματος 
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Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ). Το Τμήμα Φορολογίας 

ενημερώνεται από το ΤΕΕΕΠ για την πρόθεση διαγραφής εταιρειών (οι οποίες 

δημοσιεύονται για 3 μήνες) και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται 

στην Εσωτερική Οδηγία (λόγοι μη συμμόρφωσης), καταλήγει σε κατάσταση 

εταιρειών για τις οποίες το Τμήμα Φορολογίας υποβάλλει ένσταση διαγραφής προς 

το ΤΕΕΕΠ. 

Η εφαρμογή της εν λόγω Εσωτερικής Οδηγίας, έχει επιφέρει τα μαζικά 

αποτελέσματα που αναλύθηκαν πιο πάνω, αλλά παράλληλα έχει εντοπίσει κάποια 

σημεία που χρήζουν τροποποίησης έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη αξιολόγηση και 

να γίνουν ακόμα πιο ουσιαστικές οι ενστάσεις διαγραφής στις οποίες προβαίνει το 

Τμήμα. Συγκεκριμένα κατά το 2016 η πιο πάνω διαδικασία εκκαθάρισης είχε ως 

αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί από το μητρώο  του Τμήματος Φορολογίας 

περίπου 30.000 εταιρείες.  

 

2.5. Παραλαβή Δηλώσεων Εισοδήματος 

Κατά το 2016 το Τμήμα Φορολογίας, όπως και τα προηγούμενα έτη που 
ακολούθησαν την ενοποίηση, έχει εκμεταλλευτεί θετικά την ύπαρξη περισσότερων 
επαρχιακών γραφείων, διευκολύνοντας έτσι τα φυσικά πρόσωπα στην υποβολή της 
δήλωσης εισοδήματος για το έτος 2015 κατά το μήνα Απρίλιο 2016. Η ύπαρξη των 
επιπρόσθετων σημείων παραλαβής των δηλώσεων είχε ως αποτέλεσμα τη 
γρηγορότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων αποφορτίζοντας τη διαδικασία. 
 

Εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Φορολογίας, ενημέρωσε και καθοδήγησε τους 
φορολογούμενους μέσω ανακοινώσεων στον τύπο και των ΜΜΕ, συμμετέχοντας σε 
διάφορες ραδιοτηλεοπτικές ενημερωτικές και ειδησεογραφικές εκπομπές για την 
υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού, τον τρόπο 
συμπλήρωσης της Δήλωσης, τον τρόπο υπολογισμού του φόρου και τις 
ημερομηνίες υποβολής και καταβολής του οφειλόμενου φόρου. Παράλληλα, το 
Τμήμα, μέσω της Μονάδας Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων έχει 
εκδώσει χρήσιμο οδηγό συμπλήρωσης της Δήλωσης Εισοδήματος, για την 
καλύτερη καθοδήγηση των πολιτών.  

 

2.6. Επιβολή και Είσπραξη Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2016 

Όπως και τα τρία προηγούμενα έτη, έτσι και το 2016 το Τμήμα Φορολογίας, 

κλήθηκε να επιβάλει και να εισπράξει το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 

2016. Η αποτυχία ψήφισης του ενιαίου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που θα 

κάλυπτε και τα τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβάλλονται από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, επέφερε 72,5%-75% έκπτωση στο Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας για 
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το 2016. Με βάση σχετική νομοθετική ρύθμιση, υπήρξε αλλαγή στην 

ημερομηνία είσπραξης του εν λόγω φόρου, παραχωρώντας παράλληλα 

κίνητρο έκπτωσης ανάλογα με την περίοδο πληρωμής. Συγκεκριμένα, 

παραχωρήθηκε 75% έκπτωση στους φορολογούμενους που κατέβαλαν είτε 

διαδικτυακά είτε στα ταμεία το φόρο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016, ενώ για 

πληρωμές από 1 Νοεμβρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 παραχωρήθηκε 

έκπτωση 72,5%. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 η έκπτωση 72,5% παραμένει, 

αλλά το υπόλοιπο φόρου υπόκεινται σε τόκους και επιβαρύνσεις. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων το Τμήμα προχώρησε, 

όπως και τα προηγούμενα έτη, στην εφαρμογή διαδικτυακής πληρωμής των 

εμπρόθεσμων πληρωμών φορολογιών μέσω jccsmart, και ήρθε σε συμφωνία 

με το Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου ώστε να εισπράττεται ο φόρος 

μέσω των μελών του χωρίς καμία επιβάρυνση είτε προς το κράτος είτε προς 

τον φορολογούμενο. Παράλληλα, το Τμήμα διέθεσε κατάλληλο προσωπικό για 

επίλυση αποριών και έγκαιρη διευθέτηση των ενστάσεων των 

φορολογούμενων.  

 

2.7. Καθυστερημένη Εργασία Διευθέτησης Ενστάσεων  

Η  καθυστερημένη εργασία της διευθέτησης ενστάσεων, κατά το 2016 σημείωσε 
συνολική μείωση 5.547 ενστάσεων, παρόλη την αυξημένη υποβολή ενστάσεων 
κατά το 2-3 τρίμηνο 2016, λόγω της μαζικής επιβολής φορολογιών. Επίσης έχει 
διαφανεί ότι η διευθέτηση ενστάσεων παλαιότερων ετών, βρίσκεται σε αρκετά 
προχωρημένο στάδιο, αφού οι ενστάσεις πριν το 2003 έχουν μειωθεί κατά 3.593 
και από 6.901 έχουν απομείνει 3.308. 

 

2.8. Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ   

Μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του Τμήματος 
Φορολογίας, έχουν ψηφιστεί κατά το 2016 κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 367/2016) που 
καθιστούν υποχρεωτική την ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Φ.Π.Α. 
(έντυπο Φ.Π.Α. 4) από τις 2/5/2017 (εξαιρουμένων των φορολογουμένων που 
εμπίπτουν στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών και το Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί). 

Για την ομαλή μετάβαση στη σχετική υποχρέωση, το Τμήμα Φορολογίας, έχει 
προχωρήσει στην έκδοση οδηγιών εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
υποβολής δήλωσης (Taxisnet) και υποβολής της Δήλωσης. 
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3. Νομοθετικές Ρυθμίσεις 
 

Μέσα στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των φορολογικών νομοθεσιών αλλά και με 
στόχο την επιχειρηματική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων στην 
Κύπρο μέσω της παραχώρησης φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων 
προωθήθηκαν τα ακόλουθα: 

i. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος 
(Ν.110(Ι)/2016), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1/7/2016. Σκοπός του 
Νόμου είναι η εφαρμογή ενός καθεστώτος φορολόγησης των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας που να είναι σύμφωνο με το πλαίσιο δράσης κατά 
της «Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών» [Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS)] που δρομολογήθηκε από τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και που επικροτήθηκε από 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ii. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος 
(Ν.135(Ι)/2016),  ο οποίος τέθηκε από το φορολογικό έτος 2017 και ισχύει για 
τρία χρόνια με την δυνατότητα επέκτασής του.  Κύριος σκοπός του Νόμου 
είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων για την επένδυση από φυσικά 
πρόσωπα σε καινοτόμες επιχειρήσεις.   

iii. Θεσπίστηκε ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) 
Νόμος (Ν.37(Ι)/2016), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1/4/2016.  Σκοπός 
του Νόμου είναι η παράταση της υποβολής της  ηλεκτρονικής δήλωσης 
εισοδήματος αυτοεργοδοτουμένων με λογαριασμούς και εταιρειών για το 
φορολογικό έτος 2014. 

iv. Θεσπίστηκε ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.68(Ι)/2016), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 
28/4/2016.  Σκοπός του Νόμου είναι η προώθηση των χρηματοδοτικών 
μισθώσεων με την απαλλαγή των μισθωμάτων από την έκτακτη αμυντική 
εισφορά, ώστε αυτά να υπάγονται μόνο σε φόρο εισοδήματος.    

v. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) 
Νόμος (Ν.65(Ι)/2016),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 28/4/2016. Σκοπός του 
Νόμου είναι η προώθηση των χρηματοδοτικών μισθώσεων με την απαλλαγή 
από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών των μεταβιβάσεων ακινήτου μεταξύ 
του μισθωτή και του εκμισθωτή για την διεκπεραίωση της  χρηματοδοτικής 
μίσθωσης.  

vi. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) 
Νόμος (Ν.116(Ι)/2016),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 4/11/2016. Σκοπός του 
Νόμου είναι η διασαφήνιση του υπολογισμού του φόρου στις περιπτώσεις 
παραχώρησης δικαιώματος αγοράς, ανταλλαγής ή μίσθωσης ακίνητης 
ιδιοκτησίας.  
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vii. Θεσπίστηκε o Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.119
(Ι)/2016) με ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 
4582  18/11/2016 με τον οποίο τροποποιείται η παράγραφος 3 του Πίνακα Γ του 
Πέμπτου Παραρτήματος του βασικού Νόμου. 

viii. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός)  Νόμος 
(Ν.86(Ι)/2016),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το έτος 2016. Σκοπός του Νόμου ήταν 
η χορήγηση τέτοιας έκπτωσης ώστε να μειώνεται σημαντικά η φορολογία, καθώς 
επίσης και η κατάργηση του φόρου από το έτος 2017 και εντεύθεν. 

ix. Θεσπίστηκε ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.60(Ι)/2016),  που αποσκοπεί στην εναρμόνιση με τη 
πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 
9

ης
 Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα».  

x. Εκδόθηκε η Κ.Δ.Π. 367/2016 με έναρξη ισχύος τις 2/5/2017 και ημερομηνία 
δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 4982 16.12.2016. Η ΚΔΠ τροποποιεί τον 
Κανονισμό 17 των βασικών κανονισμών με την προσθήκη της παραγράφου 6Α.  

 

4. Αποτελέσματα Εσόδων του Τμήματος Φορολογίας 

 

Τα συνολικά έσοδα του Τμήματος για το έτος 2016  έφτασαν στα €3,6δις σημειώνοντας 

αύξηση ίση με €95,7εκ (2,7%) σε σχέση με το 2015 που εισπράχθηκαν €3,5δις και 

υπερκαλύπτοντας τη μείωση των €41εκ (-1,2%) που παρατηρήθηκε μεταξύ 2015 και 

2014.  

 Αναλυτικά οι εισπράξεις κατά πηγή προέλευσης παρουσιάζονται στον πιο κάτω 

πίνακα: 

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στα έσοδα από 
ΦΠΑ (€84,7 εκ) και από Φόρο Εισοδήματος με €62,9εκ σε σχέση με το 2015. 
Παράλληλα η μεγαλύτερη απώλεια στα συνολικά έσοδα του έτους σε απόλυτους 
αριθμούς, όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της αλλαγής νομοθεσίας και της 
επιπρόσθετης έκπτωσης (72,5%-75%) που παραχωρήθηκε, προέρχεται από το Φόρο 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας (€46,3εκ), ενώ ακολουθεί και η απώλεια των €36,6εκ από την 
Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα. Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει τη σχετική 
σταθερότητα (1,5%) των επιστροφών ΦΠΑ για το έτος 2016 σε σχέση με το έτος 2015.  
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ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2015

ΔΙΑΦΟΡΑ 

2016/2015 

€

% ΔΙΑΦΟΡΑ 

2016/2015

IT ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.268.112.196 1.205.249.363 62.862.833 5,2%

VAT ΦΠΑ 1.378.180.689 1.293.478.518 84.702.171 6,5%

VAT C ΦΠΑ-ΤΕΛΩΝΕΙΑ 398.788.026 394.552.704 4.235.321 1,1%

IPT ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 57.436.582 103.702.132 (46.265.550) -44,6%

CGT ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 67.887.308 44.900.296 22.987.013 51,2%

DEF ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 292.514.935 329.095.522 (36.580.587) -11,1%

SD ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 32.440.676 28.235.089 4.205.587 14,9%

VT ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ 742.512 1.991.475 (1.248.963) -62,7%

C/D
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΤΛ
97.863.399 97.074.926 788.473 0,8%

3.593.966.323 3.498.280.025 95.686.298 2,7%TOTAL

IT VAT VAT C IPT CGT DEF SD VT C/D

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΚΑΙ 2016

ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2015

Επιστροφές ΦΠΑ 
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5. Καθυστερημένοι Οφειλόμενοι Φόροι Τμήματος Φορολογίας 

Το Τμήμα Φορολογίας, δίνει μεγάλη έμφαση στην είσπραξη των 

καθυστερημένων οφειλομένων φόρων, γι’ αυτό στα πλαίσια της ενοποίησης του 

Τμήματος, συστάθηκε εξειδικευμένη Μονάδα Διαχείρισης Χρέους και Είσπραξης 

Οφειλών. Η εν λόγω Μονάδα από το 2015, η Μονάδα ακολουθεί συγκεκριμένο 

πλάνο εργασίας σύμφωνα με το οποίο εφαρμόζονται όλα τα εισπρακτικά μέτρα 

που προνοούνται από τις σχετικές νομοθεσίες.  Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται 

ποινικές και αστικές διώξεις, εφαρμογή memos, writ και κατάσχεση τραπεζικών 

λογαριασμών (garnishing of bank accounts).  

Το ποσό του αμέσως απαιτητού χρέους πριν τη διενέργεια εισπρακτικών μέτρων 

κατά το Δεκέμβριο 2016 ήταν €905,6εκ συμπεριλαμβανομένων τόκων και 

επιβαρύνσεων, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό των €865,4εκ που σημειώθηκε 

κατά το Δεκέμβριο  2015.  

Το σύνολο των φόρων που βρίσκονταν κάτω από μέτρα είσπραξης κατά το 

Δεκέμβριο  2016 ήταν €493,2εκ ξεπερνώντας κατά €26εκ το ποσό των €467εκ 

που παρατηρήθηκε κατά το Δεκέμβριο 2015. Συγκεκριμένα, κατά το Δεκέμβριο 

2016 βρίσκονταν €333εκ κάτω από δικαστικά μέτρα ενώ €160,3εκ βρίσκονταν 

κάτω από το νέο εισπρακτικό μέτρο τοποθέτησης βάρους (ΜΕΜΟ) σε ακίνητη 

περιουσία χωρίς την έγκριση του Δικαστηρίου.  

Το καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα είσπραξης κατά την 

31/12/2016 στα €421,6εκ.  

€ € € € €

Σύνολο οφειλόμενων φόρων 1.540.356.393 559.865.476 159.649.232 2.259.871.101 2.166.553.849

Μείον: Κατηγορίες μη άμεσα εισπράξεων ποσών φόρου 889.801.890 371.735.954 92.778.840 1.354.316.684 1.301.125.136

650.554.503 188.129.522 66.870.392 905.554.417 865.428.713

Μείον:
Μείων ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από δικαστικά 

μέτρα
210.386.180 94.403.376 28.186.830 332.976.386 353.526.551

Μείον:
Μείων ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από νέα 

εισπρακτικά μέτρα
110.158.918 30.588.527 9.347.140 160.256.978 113.345.708

330.009.405 63.137.618 29.336.423 422.483.446 398.556.454

Μείον: 910.939 900.575

421.572.507 397.655.879

ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2015

Καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα κατά την 31/12/2016

Κατάσχεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς (garnishing of bank accounts)

Καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα κατά την 

31/12/2016 πριν την κατάσχεση ποσών από τραπεζικούς 

λογαριασμούς

Σύνολο αμέσως απαιτητού ποσού φόρου

ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2016ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΦΟΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΟΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ




